
UDBUD AF CAFÉ PÅ HOVEDBIBLIOTEKET i VIBORG 
  
Indledning 
  
Viborg Bibliotekerne ønsker at etablere en café, hvor bibliotekets brugere kan købe en let frokost eller en 
kop kaffe, som derefter nydes i biblioteksrummet. Biblioteket har en stor differentieret brugergruppe og 
der skal være plads til alle typer af brugere i caféen. 
  
Caféens sortiment og prisleje skal afspejle de forskellige typer brugere, og den skal have fokus på lokale 
råvarer og bæredygtighed. Caféen skal have karakter af bod, hvilket vil sige, at madvarer ikke fremstilles på 
stedet, men blot opbevares og sælges.  
  
Driften af caféen udbydes hermed 
  
Viborg Bibliotekerne opfordrer alle der er interesseret til at afgive tilbud på driften af caféen på de vilkår 
som kan læses herunder og som fremgår af udbudsmaterialet. 
  
Tilbuddet skal forholde sig til tildelingskriterierne, som kan læses herunder. 
  
Ønsker du at afgive tilbud skal dette være os i hænde senest d. 21.9.2020, kl. 12.00. Mail dit tilbud til 
fc@viborg.dk. 
  
Udbuddet af driften af caféen sker for en 5-årig periode, startende pr. 7.10.2020 eller snarest derefter, og 
med mulighed for, at aftalen forlænges. 
  
Spørgsmål vedrørende udbuddet bedes rettet til Viborg Bibliotekerne ved administrationsleder Finn 
Christiansen, telefon: 87 87 34 01, e-mail: fc@viborg.dk. 
  
Scenarier for cafédriften 
  
Scenarie 1: Det er eftermiddag på en helt almindelig hverdag på Hovedbiblioteket i Viborg. Biblioteket 
summer af aktivitet af de mange daglige besøgende. Der sidder studerende ved bordene rundt omkring i 
biblioteket, blandt andet i studieområdet på 1. sal. 
  
Ved cafébordene tæt ved caféen sidder der brætspillere, og deltagerne i aftenens strikkeklub er begyndt at 
indfinde sig. Der er godt gang i caféen. Brætspillerne forsyner sig løbende med lækker kaffe og de 
studerende gør brug af caféens udvalg af bl.a. sandwiches. 
  
Der er ingen aftenarrangementer på biblioteket i dag, men der er alligevel mange mennesker i huset helt til 
kl. 22.00. Efter caféens lukketid bruger de i stedet caféens kaffeautomater. 
  
Scenarie 2: Det er fredag aften på Hovedbiblioteket i Viborg. Biblioteket er vært for et arrangement for 
unge studerende. Arrangementet handler om iværksætteri og om at starte egen virksomhed. 
Arrangementet er opstået på foranledning af de unge selv, som har spurgt biblioteket om der kunne ’laves 
noget om det’. Biblioteket tog derfor kontakt til forpagteren af bibliotekets café. I et samarbejde mellem 
biblioteket, et par af de unge samt caféen opstod dette aftensarrangement med fokus på start up. 
  
Café-forpagteren fortæller de unge om de udfordringer og gevinster der kan være forbundet med at være 
selvstændig. Samtidig er der smagsprøver på den mad, som serveres i caféen. Efter oplægget fra café-



forpagteren tilbyder bibliotekets ansatte vejledning i at finde information om iværksætteri og opstart af 
egen virksomhed. 
Aftenen rundes af med at alle studerende kan tilmelde sig til caféens nyhedsbrev, hvor de studerende får 
eksklusive tilbud på caféens menu. 
  
Fysiske rammer 
  
Forpagtningsaftalens areal er på 18 m2, hvilket er størrelsen på caféens anrettekøkken. Som bilag til 
udbudsmaterialet findes en tegning over området. Caféen er beliggende i stueplan lige indenfor indgangen 
på Hovedbiblioteket i Viborg. Caféen består af et anrettekøkken med betjeningsdisk. I anrettekøkkenet 
findes kølefaciliteter, opvasker, køkkenvask, håndvask. Bemærk, at opvaskeren har begrænset kapacitet, 
hvorfor der primært skal anvendes engangsservice. 
  
I sammenhæng med caféens anrettekøkken findes ca. 9 vinduespladser til kunder, med udsigt til byrummet 
mellem Hovedbiblioteket, p-plads, Biblioteksparken og Midtbyens Gymnasium. Ved siden af caféen er 
opholdsarealer med cirka 18 pladser ved mindre borde. Brugerne af caféen har mulighed for at bevæge sig 
andre steder hen på biblioteket med varer fra caféen. Der er et stort antal siddepladser fordelt på 
Hovedbiblioteket, deriblandt over 30 siddepladser i studiemiljøet på 1. sal. 
  
Hvis ønskes kan der etableres et mindre lagerrum til caféen på 5 m2 i hovedbibliotekets kælderetage, i 
umiddelbar nærhed af caféen. Der er elevatoradgang fra stueplan til kælder. 
  
Der er toiletter for både kunder og personale i nærheden af caféen. 
  
Hovedbiblioteket har over 330.000 besøgende om året, hvilket forventes at stige med åbningen af 
Midtbyens Gymnasium. Der er ikke etableret en decideret kantine på Midtbyens Gymnasium. 
  
Åbningstider 
  
Caféen skal som minimum holde åbent mandag til fredag kl. 10 - 17. Der er desuden mulighed for åbent på 
lørdage samt søndage i vinterhalvåret. Derudover kan forpagteren holde åbent ved aftenarrangementer på 
Hovedbiblioteket. Det er tilladt for forpagteren at opstille mad- og drikkeautomater i caféområdet, så der 
kan sælges varer i hele åbningstiden hver dag fra 7 - 22. Andre former for automater er ikke tilladt. 
  
Salg 
  
Forpagteren har ret og pligt til at sælge et udvalg af cafévarer, efter aftale med bortforpagteren. Caféen 
skal have karakter af bod, dvs. at madvarer som udgangspunkt ikke fremstilles på stedet, men blot 
opbevares på køl, evt. anrettes  og sælges.  
  
Der må sælges kolde og varme drikkevarer, dog er udskænkning af alkohol som udgangspunkt ikke tilladt. 
Der må ikke sælges tobaksvarer. 
  
Aftale om udendørs betjening til særlige lejligheder, kan indgås med forpagteren efter nærmere aftale.  
  
Inventar og vedligeholdelse 
  
Caféens anrettekøkken indeholder kølefaciliteter, opvasker, køkkenvask og håndvask, arbejdsplads og 
opbevaringsplads samt ventilation. Forpagteren medbringer selv nødvendige apparater, fx kaffemaskine, 
elkedel, paninirister eller lignende. 



  
Forpagteren har ansvar for rengøring af det forpagtede område. Toiletforhold vedligeholdes og rengøres af 
bortforpagteren. 
  
Forpagteren skal ved sin vedligeholdelse respektere den udsmykning og farvelægning, der er i caféområdet, 
og alle vedligeholdelsesarbejder skal aftales nærmere med biblioteket. 
  
Rygepolitik 
  
Biblioteket og dermed caféen er 100 % røgfri. 
  
Udgifter 
  
Der betales en fast forpagtningsafgift baseret på markedsværdi pr. kvadratmeter. Afgiften er i 2020 fastsat 
til kr. 2.800,- pr. måned (ekskl. moms). Der kan forekomme prisstigning i følgende år. Forpagtningsafgiften 
er uafhængig af omsætning og der er ingen krav om depositum. 
  
Forpagteren må som nævnt forvente at skulle anskaffe køkkenapparatur, fx kaffemaskine, elkedel, 
paninirister eller lignende. 
  
Forpagteren afholder udgiften til forbrug af el og vand i caféen. Biblioteket afholder udgift til varme og 
renovation. 
  
Opsigelse 
  
Forpagtningsaftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned. 
Forpagtningsaftalen er dog i en periode af 2 år, regnet fra forpagtningens start, uopsigelig fra 
bortforpagterens side. 
  
Udbudskriterier og mindstekrav 
  
Der vil ved udvælgelsen blandt tilbudsgiverne blive lagt vægt på nedenstående kriterier. I parentes er 
angivet den %-del, som det enkelte kriterium vægter ved vurderingen af, hvilket tilbud der skal antages. 
  
-        Forpagterens bud på sortiment og prisleje herunder profil vedr. råvarer og bæredygtighed (70 %) 
-        Erfaring med lignende opgaver (30 %) 
  
Vedr. forpagterens bud på sortiment herunder profil vedr. råvarer og bæredygtighed 
  
Biblioteket ønsker, at caféens sortiment og prisleje skal afspejle bibliotekets forskellige typer brugere. 
Bibliotekets kernebrugere er erhvervsaktive personer, primært kvinder samt børnefamilier og studerende. 
Studerende opholder sig i stigende grad på Hovedbiblioteket og forventes at stige yderligere med åbningen 
af Midtbyens Gymnasium. 
  
Caféens sortiment skal have fokus på økologi, lokale råvarer og bæredygtighed. Caféen skal have karakter 
af bod, hvilket vil sige, at madvarer ikke fremstilles på stedet, men som udgangspunkt blot opbevares og 
sælges.  
  
Vedr. erfaring med lignende opgaver 
  



Biblioteket vil lægge vægt på, at den kommende forpagter har erfaring med lignende cafédrift. 
  
Krav om fysisk placering af produktionskøkken 
  
Det er et krav, at caféens produktionskøkken er placeret i nærhed af biblioteket, dvs. indenfor bygrænsen, 
maksimalt indenfor kommunegrænsen. Dette af både kulinariske og fleksibilitetsmæssige hensyn. 
 


